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1. A szervezet alapadatai
    Lásd az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében

2. Számviteli beszámoló részei
-  Mérleg
-  Közhasznú Eredménykimutatás 
-  Kiegészítő melléklet

A fenti három kimutatás együtt alkotja a Társaság egyszerűsített éves beszámolóját.



3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Társaság a 2020-es évben 73 000 e Ft költségvetési támogatást kapott működésére,
hiányszakmák támogatására és előadásokra  az  Emberi Erőforrás Minisztériumtól.  A
támogatást részben felhasználta a társaság  tárgyévben (36 365 Eft). A támogatással a
Társaság 2021.05.31-ig még nem számolt el.  

A  2019  évi  szja  1  %  felajánlásokból  2803 e  Ft  összeget  kapott  a  társaság.

A Budapesti  önkormányzattól  50 000 EFt támogatást  kapott  előadások kapcsán.  Ezen
támogatás teljes összege elszámolásra került 2020-ban.

A  társaság  2021-ben  1  990  Eft  bértámogatást  kapott,  mely  a  2020-as  adóévhez
kapcsolódik a 2020-as világjárvány nehézségeinek kompenzálására.

A Társaság egyéb támogatóktól 70 477 e Ft Adományt kapott a tárgyévben.  

4.  Vagyon felhasználása
A  Társaság  vagyona  a  döntően  támogatásokból  megszerzett  pénzeszközök,  melyek
felhasználásáról utólag teljes mértékben elszámolunk az illetékes szerveknek.  

5. A cél szerinti juttatások kimutatása
A THEA Art Nonprofit Kft. 2020. évben cél szerinti tevékenységek keretében cél szerinti
juttatást az eredménykimutatásban megjelölt közhasznú célú összegeket nyújtotta.  

6.  A vezető tisztségviselőknek és alkalmazottaknak nyújtott juttatások értékének,
illetve összegének kimutatása

2020. évben kifizetett bérek összesen:           29 226 e Ft  

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója  

Előadóművészeti szervezetként az Átrium Színház művészi programját, a Mentőcsónak
Egység színházi nevelési programját és az Átrium Galéria kortárs képzőművészeti
bemutatóhely programját hajtottuk végre.

Az Átrium a tudatosan és tendenciózusan, létezésünkre nézve szinte végzetesen
lecsökkentett állami forrás és az előadóművészetet különösen sújtó Covid-19 járvány 
ellenére, a közönség és a társulat, munkatársaink, alkotóink, kultúrapártoló 
magánemberek segítségével összesen 137 előadást tudott tartani 2020-ban.



Tervezett bemutatóink közül sokat csúsztatni kellett 2021-re, és a szervezeti struktúrában
leépítést kellett eszközölni a túlélés érdekében. Így is, a THEA szervezésében létrejövő 
előadásokat több mint 26 000 ember látta 2020-ban.

Bemutatók az Átriumban és a Mentőcsónakban 2020-ban:

Átrium Kabaré: A függetlenség napja
zenés kabaré az újranyitás alkalmából
Játszás: 2020. július 4.

Újságmúzeum Live
Történetek a XX. századi Budapestről
Premier: 2020. szeptember 10.

David Javerbaum: Isteni végjáték – Egy este a Mindenhatóval
a Kultúrbrigád és az Átrium előadása
Premier: 2020. szeptember 11.

Kiállításmegnyitó – Átrium Galéria – Gergye Krisztián: Levitációk 
időpont: 2020. október 21.

Tracy Letts: A jegyzőkönyv
testületi ülés egy részben
Házi főpróba: 2020. november 10.

Rendezvények: 

Védett tér - a II. kerületi önkormányzat, a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest és az Átrium
közös közéleti havi beszélgetéssorozata
    • Karanténanyák
    • Kiszabadulók – Gyerekekkel a karantén után
    • Kinyitottunk? – Gazdaság a karantén után
    • Tanévnyitó
    • Egyensúly
    • Kerülj képbe – válaszd a segítséget

Átrium Bisztró Klubkoncertek
- Váczi Eszter & Quartet
- Gereben Zita
- Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint
- Szesztay Dávid
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Közhasznúsági melléklet

2020. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Település:  Budapest
Irányítószám: 1088
Utca: Bródy Sándor 
házszám: 17.
lépcsőház: 1.
ajtó: 2/6

0 1 - 0 9 - 8 9 4 5 2 2

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

1.4 Szervezet adószáma:

1 4 2 2 6 2 3 8 - 2 - 4 2

1.5 Képviselő neve :

Nyulassy Attila



2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú  tevékenységhez  kapcsolódó  közfeladat,
jogszabályhely: 

Egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Nagy eredménynek tekintjük, hogy az állami támogatás megvonása után is műsoron tudtuk  tartani a Mentőcsónak 
Egység előadásait, és nem csak Budapesten, hanem vidéken is és  hátrányos helyzetű régiókban is be tudtuk 
mutatni érzékenyítő programunkat.Magánszínházként olyan, széles közönségréteget megszólítani tudó bemutatókat 
tudtunk  tartani, amelyek nem pusztán szórakoztatóak, hanem közös ügyeinkről tesznek fel éles  kérdéseket. Nagy 
eredménynek tekintjük, hogy olyan kényes témákról, mint a bevándorlás, az előítéletek, a metoo vagy korrupció is 
sikerült olyan színházi esztétikával beszélni, ami egyszerre szórakoztatja és billenti ki komfortzónájából a közönséget.
Azt pedig különösen nagy teljesítménynek, hogy mindezek értékeket még a Covid-19 járvány következtében 
bevezetett, és az előadóművészeti szférát különösen súlyosan érintő rendkívüli rendelkezések ellenére is életben 
tudtuk tartani.

Előadó-művészeti tevékenység

2011. CLXXV.

előadásaink közönsége és középiskolai diákok

26 572



Közhasznúsági melléklet

  Szervezet neve:

THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

Ügyvezető                   2 491                 2 340

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen):                  2 491                 2 340



Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve: THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók                                               (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel
             
 436 263        342 458

         ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

              4 210                   2 803

D. Közszolgáltatási bevétel               270

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]              432 053       339 655

H. Összes ráfordítás (kiadás)              412 038       304 940

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás                42 832        33 165

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai              412 038       297 036

K. Adózott eredmény               24 225         35 664

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

                        28 28

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] x

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] x

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] x

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] x

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] x

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] x
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